
 
 

Közkönyvtári tudásközvetítés a papirusztekercstől az e-könyvtárig 
 

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár könyvtörténeti kincsei, elektronikus szolgáltatásai 
a Vas megyei irodalmi örökség ápolásában 

 
Programbemutatás 

 
 
 
Könyvtárunkról 
 
A Berzsenyi Dániel Könyvtár jogelődjének tekintett városi közkönyvtár 1880-ban, a Körzeti 
Könyvtár 1950-ben kezdte meg működését. 1952-ben lett megyei könyvtár, 1970-ben 
költözött a Petőfi Sándor utcai (ma Dr. Antall József tér) székházba, amely 2002-ben címzett 
állami támogatás felhasználásával jelentősen kibővült és technológiája megújult. Névadója a 
reformkor jelentős Vas megyei születésű költője, Berzsenyi Dániel. Fenntartója Vas Megye 
Közgyűlése és Szombathely Megye Jogú Város Önkormányzata. Az általános gyűjtőkörű 
megyei és városi könyvtár, helyi kötelespéldányok megőrzőhelye és dokumentációs 
központja, megyei archív könyvtár, közgyűjteményi kutatóhely, Szombathely természetes 
vonzáskörzetének ellátórendszeri központja, a Vas megyei lakóhelyi könyvtárhálózat 
központi intézménye, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató tagja, 
kisebbségi alapkönyvtár. Az Alpok-Adria Munkaközösség kiadványainak gyűjtőhelye. A több 
mint 120 éves gyűjtemény közel 400 ezer kötet könyvet, 30 ezer időszaki kiadványt, 25 ezer 
hangzó és 90 ezer egyéb dokumentumot tartalmaz. Az olvasók 600 féle folyóiratból és 
napilapból válogathatnak. Intézményünket naponta átlagosan 800-900 látogató keresi fel, a 
kölcsönvett dokumentumok naponta 1200 körüliek, a helyben használat közel 2000 egységet 
tesz ki. Szombathely és Vas megye közönségének az elmúlt évben 198 rendezvényt kínáltunk. 
 
 
Az értékőrző könyvtár 
 
A Berzsenyi Dániel Könyvtár muzeális gyűjteményének túlnyomó többsége jogelődjei 
állományából származik. Az induló gyűjtemény a 19. század során a Szombathelyi Casino, a 
Szombathelyi Ifjúsági kör és magánszemélyek jóvoltából is (Bertalanffy József 
nyomdatulajdonos, Balogh Gyula levéltárnok, újságíró, Ráth Mór könyvkiadó és 
könyvkereskedő) gyarapodott. A 20. századi legnagyobb mértékű állománygyarapítás Pável 
Ágoston vezetői tevékenységéhez (1924-1942) kötődik. Pável már különgyűjteményként tárta 
fel az 1800 előtti nyomtatványokat, külön osztályba sorolva az 1525-ig kiadott 
ősnyomtatványokat, valamint az 1526-1711, illetve az 1712-1800 között megjelent magyar, 
latin-görög, német és egyéb nyelvű munkákat. A muzeális könyvtári dokumentumok körét 
időközben kiterjesztettük a megjelenés idejétől függetlenül különlegességnek vagy 
ritkaságnak számító könyvekre is, így az 1850 előtt kiadott műveken túl a különgyűjtemény 
részét képezik az 1850 után megjelent könyvek közül híres (elsősorban magyar) írók első 
kiadású munkái, dedikált kötetek, értékes, ritka, számozott kiadások. 
 
Könyvtárunk értékőrző szerepe tudatos, ennek következménye, hogy a példányok származása 
felkutatott, a művek művelődéstörténeti szerepe felderített és publikált. 
 



 
 
TUDÁST, ÉLMÉNYT, TALÁLKOZÁST kínál a Berzsenyi Dániel Könyvtár 
 
Az élethosszig tartó tanulás filozófiáját a rohamosan változó világ folyamatosan növekvő és 
differenciálódó szükségletei alapozták meg, és alakítják napjainkban is. Megvalósulásának 
nem csupán alapvető feltétele, hanem kényszerítő ereje is, hogy az egyén megértse és megélje 
lényegét, majd képes és hajlandó legyen alkalmazkodni, megújulni, fejlődni életminőségének 
fenntartása érdekében.  A könyvtárak az iskolarendszerű oktatásban, és azon kívül is 
nélkülözhetetlen allokációs, kiegészítő és támogató szerepet töltenek be az egész életen át 
tartó tanulás szemléletének széles körű terjesztésével, valamint a megvalósításra irányuló 
konkrét programjaikkal.  
A Berzsenyi Dániel Könyvtár küldetésnyilatkozatában, operatív és stratégiai terveiben 
prioritást élvez minden, a témára irányuló elképzelés, fejlesztési koncepció, hangsúlyozva 
tudásközvetítő szerepét. 
Könyvtárunk gyűjteményszervezésében, programajánlatában is törekszik arra, hogy a fiatal 
korosztályokkal megismertesse azt a számtalan lehetőséget, amelyet a hagyományos 
könyvtári szolgáltatások, az informatikai infrastruktúra, a szolgáltatásnépszerűsítő kiállítások, 
beszélgetések, találkozók nyújtanak a szabadidő eltöltéséhez, a tanulás és önképzés 
támogatásához. Eddigi tevékenységünket szívesen kibővítenénk az alább bemutatandó 
ajánlatokkal. 
 
 

A könyvtári túra rövid ismertetése 
 

 
1.  
A könyvtár bemutatása     
(30 perc) 
 
A könyvtári túra a könyvtár rövid bemutatásával kezdődik. Felkészülésként tudjuk ajánlani az 
intézményről készült film honlapunkon (http://www.bdmk.hu) való megtekintését, amelyet 
választás szerint követhet egy rövid helyszíni könyvtári séta. A sétában arra koncentrálva, 
hogy miként valósul meg könyvtárunkban a multifunkcionalitás. Bemutatjuk  közösségi 
tereinket, a szabadon látogatható klubövezetet, a rendezvénytermeket, szabadpolcos tereket, a 
21. századi informatikával felszerelt Internet és PC-sarkot, a könyvtári gördülőállványos 
raktárat és a könyvkötészetet. 
 
2.  
A könyvtári túra magját képező csoportos foglalkozás lebonyolítását úgy tervezzük, hogy a 
témában jártas, pedagógus végzettséggel is rendelkező könyvtáros a teljes csoport számára 
frontális módszerrel ismerteti a választott csomag művelődéstörténeti hátterét, a különböző 
társadalomtörténeti szegmensek kapcsolódásának felvillantásával (történelmi események, 
katasztrófák, felfedezések, híres személyiségek, művészek, irodalmárok, mecénások stb.). 
Ezt követően tekinthetők meg a kiválasztott régi és ritka dokumentumok, ismertetve azok 
jelentőségét. Emellett a tanulók könyvtárosi segítséggel barangolhatnak a Vasi Digitális 
Könyvtárban. 
Befejezésül munkáltató tesztekkel, manuális tevékenység elemekkel, csoportmunkában 
segítjük a hallottak bevésését. 
(45 perc) 
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A választható témakörök      
 

1. Általános művelődéstörténeti témakör 
 
 
A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok: 
 
[Biblia]. Ószövetség 
Részletek. 4 Móz. 26,43 – 5Móz 34,12 
Pergamentekercs. H. é. n. Kézirat. Héber nyelven 
 
[Durantis, Wilhelmus] Durand, Guilielmus: Rationale divinorum officiorum. Nürnberg, 1492. 
Antonius Koberger 
A francia egyházi jogtudós és püspök latin nyelvű, a liturgia eredetéről és szimbolikus értelmezéséről, az egyházi 
épületekkel és berendezéssel való kapcsolatáról írt értekezése Anton Koberger híres műhelyében 1480 és 1494 
között három kiadásban jelent meg. Az 1494 szeptemberében nyomtatott kötetekből 5 példány található 
magyarországi közgyűjteményekben, és ezek közül csak három maradt fenn teljes egészében, köztük a 
könyvtárunkban őrzött ősnyomtatvány. Vasvármegye és Szombathely Város Kulturegyesülete Könyvtárából 
került állományunkba. 
Restauráltattuk 2003-ban a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. 
 
Eber,  Paul: Calendarium historicum conscriptum.  
Witte[n]berg, 1551. Georg Rhau 
Példányunk Georg Rhau 1524 és 1566 között működött (az alapító halála, 1548 után örökösei által vezetett) 
wittenbergi nyomdájában készült, amely összesen mintegy 240-féle, az akkori protestáns német területeken igen 
nagy példányszámban eladott könyvet és kottát jelentetett meg. A kötet először Zala megye legjelentősebb főúri 
családjáé, az alsólendvai Bánffyaké volt, ők nemzedékről nemzedékre vezetve családi naplónak használták, majd 
két további tulajdonosa is beírásokkal látta el. Végül Séllyei Teréz tófeji földbirtokos adta kölcsön Piplich János 
szombathelyi ügyvédnek, s az ő hagyatékából 1952 után került könyvtárunkba. 
Restauráltattuk 2006-ban a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. 
 
Szenczi Molnár Albert: Dictionarium Quadrilingve Latino-Ungarico-Graeco-Germanicum. 
Noribergae [Nürnberg], 1708. Sumpt. Martini Endteri 
Szenczi, a nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író 1590-től előbb diákként, később tudóshírű emberként 
tíz évig tartózkodott Németországban. 1603-ban Altdorfban állította össze életének fő művét, a hazai iskolák 
latin nyelvi oktatásának megkönnyítésére szánt latin-magyar szótárt, melynek harmadik kiadását 1621-ben már 
görög szavakkal kibővítve jelentette meg, így ez lett első és egészen a 19. századig egyetlen magyar-görög 
szótárunk, s 200 esztendőre alapjává vált hazai szótárirodalmunknak. Példányunkat a neves nürnbergi Endter-
nyomdászcsalád egyik tagja, Martin (1653-1744) adta ki a török hódoltság következtében nyomdákkal gyengén 
ellátott Magyarországon történő piacszerzés céljával, kifogástalan nyelvhelyességgel (valószínűleg magyarul 
tudó személyt is foglalkoztatott). 
Vasvármegye és Szombathely Város Kulturegyesülete Könyvtárából került állományunkba. 
A kötetet restauráltattuk 2005-2006-ban a Rumi Rajki Műpártoló Kör és két magánszemély támogatásával. 
 
 
 
 
Mikes Kelemen: Török országi levelek, mellyekben a II-ik Rákótzi Ferentz Fejedelemmel 
Bújdosó Magyarok Történetei ... eléadatnak. Kiad. Kultsár István. Szombathely : Siess Antal 
Ny., 1794. 490 p. 
Mikes Kelemen klasszikus műve Kultsár István szombathelyi tanár kiadásában jelent meg Szombathelyen 1794-
ben. A munka megjelenése óriási esemény volt:  e viszonylag kései kiadás visszamenőleg átírta a 18. század 
magyar irodalmának történetét. A kézirat rejtélyes úton került Magyarországra, és a mai napig nem sikerült 
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minden kételyt eloszlató módon lezárni azt az irodalomtörténeti vitát, amely a kézirat története körül kialakult.A 
francia forradalom idején a franciaországi magyar származású emigráció jó része visszatért Magyarországra, 
éppen azokban az években, amikor a Mikes-levelek felbukkantak a magyar irodalmi közéletben. Az emigráns 
Tott báró a kiadó, a szombathelyi Kultsár István közvetlen közelében, a Vas vármegyei Tarcsán telepedett le. A 
Kultsár-féle kiadás bevezetőjében szereplő Tott báró szerepe valószínűleg több volt, mint egy egyszerű 
informátoré. Apja a hajdani franciaországi és rodostói emigrációk fontos összekötő figurája volt és a Rákóczi-
kéziratok egy részét is ő juttatta Franciaországba. Fiatal korában ő maga szintén dédelgetett irodalmi ambíciókat, 
jól ismerhette Mikest és a rodostói emigránsok kései generációját. 
 
 
E-könyvtár 
 
A túra keretében könyvtárunk elektronikus szolgáltatásai közül saját építésű teljes szövegű 
adatbázisunkat szeretnénk a programot választók figyelmébe ajánlani. 
 
Vasi Digitális Könyvtár (http://www.vasidigitkonyvtar.hu): az adatbázis Vas megye 
történetével foglalkozó, a 19. század végén és a 20. század elején megjelent köteteket, illetve 
összefoglaló művekre vonatkozó részleteit tartalmazza. A túra-témához helytörténeti 
vonatkozással kapcsolódó digitalizált dokumentumok, pl.: 
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, Trattner. 1836. 
Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 2-3. köt. Bp., MTA 
1894-1897. 
A Szombathelyi Egyházmegye története / [szerk. Géfin Gyula]. 1-3. köt. Szombathely : Géfin 
Gyula (Szombathely : Martineum Könyvny.), 1929-1935. 
 
 
 
 

2. Irodalmi témakör 
 

 
Berzsenyi Dániel: Versei.  
Kiad. Helmeczi Mihály. Pest,1813. Trattner. 173 p.  
Berzsenyi 1796-tól írt verseket titokban, családja elől is rejtegetve azokat. 1803-ban Kis János, nemesdömölki 
evangélikus lelkész fölfedezte benne a költőt, és három verset rögtön el is küldött Kazinczynak, hogy támogassa 
nyomtatásban való megjelenésüket. Kazinczy legelső lelkes hangvételű levelét 1808. október 1-jén írta meg 
Berzsenyinek, s ezzel kezdetét vette hosszan tartó levelezésük. A kötet megjelenésére csaknem háromévi 
viszontagság után végül 1813-ban kerülhetett sor Kazinczy javaslatára egy lelkes fiatal író és nyelvújító, 
Helmeczi Mihály (Királyhelmec, 1788 – Pest, 1852) kiadásában, aki azonban félreértve vagy kihasználva a költő 
felhatalmazását: „Gyűjteménykémmel tégy, amit tehetsz”, önkényes változtatásokat tett a versek szövegén, így a 
későbbi kiadásoknak kellett az eredeti szöveget helyreállítaniuk.  
Berzsenyi Dániel Blaschke bécsi rézmetsző által készített arcképével, amely az 1812-ben Bécsben készült 
Schorn-festmény alapján készült. 
A kötet 1972-ben antikvár vétel útján került gyűjteményükbe. 
 
Tóth Árpád: Az öröm illan. Bp.: Táltos, 1922.  
Ebből a könyvből 1000 példány készült finom famentes papíron. Ezenfelül 50 számozott példányt a szerző 
sajátkezűleg írt alá. Ez a 7. számú. 
 
József Attila: Döntsd a tőkét, ne siránkozz : versek. Budapest : Új Európa Könyvtár, [1931]. 
47 p. 
Védetté nyilvánított. Számozott példány: 52. sz. Dedikált példány 
A verseskötet első kiadása, a költő aláírásával, kézzel számozva. 1931. március 21-én 2000 példányban jelent 
meg, május 9-én elkoboztatta és bezúzatta a büntető törvényszék. 
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Boncza Berta: Csinszka versei / Vészi József bevezető írásával ; Márffy Ödön rajzával. 
[Budapest] : Lapkiadó RT., 1931. 61, [1] p., 1 t. : ill.  
Számozott példány: 89. sz.  Csinszka aláírásával (350 számozott példány készült.) 
 
Weöres Sándor: Hideg van. Pécs, 1934. 
A szerző kézjegyével. 
 
Weöres Sándor: Mahrun veszése. Békéscsaba, 1982. 
Japán technikával. Gazdag Erzsinek dedikált. 
 
Weöres Sándor: Versek cím nélkül – eredeti kézirat.  
A költő kapcsolatban állt könyvtárunkkal, amelynek gyűjteményében számos személyes 
emlék található tőle. 
 
Nagy Gáspár: Koronatűz. Bp., 1975. 
Dedikált példány.  
 
 
 
E-könyvtár 
 
A túra keretében könyvtárunk elektronikus szolgáltatásai közül saját építésű teljes szövegű 
adatbázisunkat szeretnénk a programot választók figyelmébe ajánlani. 
 
Vasi Digitális Könyvtár (http://www.vasidigitkonyvtar.hu): az adatbázis Vas megye 
történetével foglalkozó, a 19. század végén és a 20. század elején megjelent köteteket illetve 
összefoglaló művekre vonatkozó részleteit tartalmazza. A túra-témához helytörténeti 
vonatkozással kapcsolódó digitalizált dokumentumok, pl.: 
Kapossy János: 1900 év művészete Savaria fórumán. Budapest : Egyetemi ny., 1944. 11 p. 
Récsei Viktor Alfonz: Vasmegyei írók : bio- és bibliographiai gyűjtemény. Sopron : Szerző, 
1888. IV, 64 p. 
Vadász Norbert: Vasvármegye a magyar irodalomban. Szombathely : Egyházmegyei 
Könyvnyomda, 1908. 72, [1] p.  
 
 
 
Választható alternatíva 
 
Az irodalmi téma érdeklődésre (újabb tanórai terjedelemben) tovább bővíthető 
állományunkban meglévő 19., 20. századi irodalmi folyóiratok eredeti, nyomtatott 
példányainak szemléltetésével (Tudományos Gyűjtemény, Szép-Literaturai Ajándék, Hazai és 
Külföldi Tudósítások, Regélő, Athenaeum, Koszorú, Nyugat, Argonauták stb.) Irodalom a 
neten címmel pedig teljes szövegű irodalmi adatbázisokra, keresési lehetőségekre, folyóiratok 
tartalomjegyzékeinek kereshető formáira, online elérhető irodalmi sajtóorgánumokra hívnánk 
fel a figyelmet. 
 
A fentiekben leírt programcsomagok valamelyikét választó iskolák szíves figyelmébe 
ajánljuk, hogy könyvtári túránk szervesen kapcsolható egy több napos, Vas megyei irodalmi 
emlékhelyeket bebarangoló tanulmányi kiránduláshoz is. 
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 Vas Megyei Irodalmi Út 
(http://www.bdmk.hu/emlekhelyek/01_Irodalmi_Emlekhelyek.html) 

  
 
Amennyiben az utazó csoportok érdeklődését felkeltik az egyes emlékhelyek, az ajánlott két 
programunkon kívül egyénítés is igényelhető az  irodalmi túraútvonalakhoz. 
 

1. Emlékházak, emlékhelyek 

Csönge-Iszkáz-Egyházashetye-Duka-Zsennye 

Berzsenyi Dániel, Dukai Takács Judit, valamint Weöres Sándor egyes műveinek első 
kiadásával, Weöres Sándor kapcsán dedikált példányok bemutatásával szolgálhatunk.  

A zsennyei születésű Békássy Ferenc költő Hátrahagyott írásai (3. köt. Bp., 1917.) című műve 
a könyvtári állomány részét képezi. 

 

2. Irodalmi emlékek a Kemenesalján 

Uraiújfalu-Ostffyasszonyfa-Kemenessömjén-Csönge-Celldömölk-Egyházashetye-Duka-Sárvár 

Berzsenyi Dániel, Dukai Takács Judit, Kresznerics Ferenc, valamint Weöres Sándor egyes 
műveinek első kiadásával, Weöres Sándor kapcsán dedikált példányok bemutatásával 
szolgálhatunk.  

Ujváry Bettinek Horváth Jósef Elek hitesének halálára / írta barátnéja Dukai Takács Judit. 
Szombathely : [s.n.], [1816] 
 
Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal / kész. Kresznerics Ferencz. Budán : M. Kir. 
Tudom. Egyetem betűjivel, 1831-1832. 2 db. 
A szombathelyi bölcseleti tanár, majd sági esperes-plébános, nyelvtudós életének főműve sokáig a 
legelterjedtebb magyar szókincsgyűjtemény volt. Szerzője 1832-ben elnyerte érte az Akadémia nagyjutalmát, és 
már az intézmény működésének megindulása után három hónappal a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja 
címet. A "tekintetes nemes Vas vármegye fényes karainak és rendeinek mély tisztelettel" ajánlott könyv második 
kötete Szilasy János által írt részletes Kresznerics-életrajzzal kezdődik.  
A szombathelyi közkönyvtár alapításának 125. évfordulóján szervezett, restaurálást támogató "örökbefogadási" 
kezdeményezés során adományozóként bejegyezve: Francsics Csaba. Restaurálva 2007-ben 
 
 
 
 
 

3. Faludi Ferenc-túra 

Körmend-Németújvár(Güssing)-Rohonc(Rechnitz)-Velem-Kõszeg 
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Faludi Ferenc: Téli éjtszakák vagy is A' téli est időnek unalmait enyhítő beszédek / Faludi 
Ferentz' maradvány munkája ; ... közre botsátotta Révai Miklós.  Pozsonbann : Nyomtatott 
Patzkó Ágoston Ferentz' költségeivel, 1787. 

  

4. Kultúrtörténeti emlékek az osztrák-magyar határ mentén 

Németújvár(Güssing)-Rohonc(Rechnitz)-Léka(Lockenhaus)-Doborján(Raiding)-Kõszeg 

Faludi Ferenc és Rájnis József munkáinak első kiadásai, illetve Ottlik Gézához köthető 
irodalomtörténeti vonatkozások.  

Ottlik Géza: Iskola a határon. Bp. : Magvető, 1959. 473 p. Első kiadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani segédanyag 
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Ráhangoló óra 

A szaktárgyakban tanult történelmi események, nyomdászattörténeti, illetve a kultúra 
pártolására vonatkozó ismeretanyag, valamint a nemesi családokról szerzett tudás 
felelevenítését javasoljuk. Az előkészítést nem csupán tankönyvek segítségével, hanem 
inkább eredeti prózai művek részleteinek bemutatásával, felolvasásával gondoljuk 
élményszerűvé tenni. 

 

Ajánlható olvasmányok, ízelítő a kínálatból  

Esterházy Péter: Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, cop. 2000 
(Gyoma : Gyomai Kner Ny.). - 711 p.   

Nagy László: Az erős fekete bég, Nádasdy Ferenc. Budapest 1987, Zrínyi, 287 p. 

Egyháztörténeti emlékek / kiad. a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület. Sopron : [s.n.] 
1. köt. Többek között II. Nádasdy Ferenc gróf levelei az áttérése előtt és után való időkből 
(1636-1668).  

Magyar szerelmes levelek, 1528-1944. Budapest : Gondolat, 1976. 289 p. Többek között 
Nádasdy Tamás, Kanizsai Orsolya, Berzsenyi Dániel, Dukai Takách Judit levelei. 

Nádasdy Borbála: Zagolni zabad? [Somorja] : Méry Ratio, 2008. 251 p. A Nádasdyakról 
szóló memoár. 

 

Feldolgozó óra 

A programban résztvevő iskolák számára indítunk egy Fórumot könyvtári honlapunkon, 
ahol a legkreatívabb hozzászólásokat, bejegyzéseket könyvutalvány formájában jutalomban 
részesítjük. A Fórum rovat lehetőséget teremtene olyan javaslatok megszövegezésére is, 
amelyek véleményt közölnének arról, hogy napjaink iskoláskorú generációja hogyan képzeli 
el a következő nemzedék számára átadandó művelődéstörténeti információk színesítését. 
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 A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata. [Elektronikus 
dokumentum.] A hozzáférés módja: http://www.bdmk.hu/kuldetes.html 

 
 Kincsek a Berzsenyi Dániel Könyvtár gyűjteményében. Válogatás a könyvtár 

állományában található régi nyomtatványokból, könyvritkaságokból: színes 
fényképfelvételek és a dokumentumok rövid magyarázó jegyzéke. Vál. és összeáll. 
Janics Edina, Szabó Márta. In: A Berzsenyi Dániel Könyvtár / [szerk. Nagy Éva]. 
Szombathely : Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2002 [!2003]. p. 120-158. 

 
 Szabó Márta: Az értékőrző könyvtár : gyűjteményünk 1711 előtt kiadott könyvei. In: 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár évkönyve 4. / [szerk. Pallósiné Toldi Márta]. 
Szombathely : Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2007. p. 72-111. 

 
 Székelyné Török Tünde: A könyv kálváriája : első kiadások a magyar irodalomban és 

a Berzsenyi Dániel Könyvtár gyűjteményében. In: A Berzsenyi Dániel Könyvtár 
évkönyve 4. / [szerk. Pallósiné Toldi Márta] . Szombathely : Berzsenyi Dániel 
Könyvtár, 2007. p. 112-123. 

 
 Janics Edina: Papírba ívódott emlékezet : a dedikációk utóélete és a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár rejtett kincsei. In: A Berzsenyi Dániel Könyvtár évkönyve 4. / [szerk. 
Pallósiné Toldi Márta] . - Szombathely : Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2007. p. 124-
134. 

 
 Tóth Ferenc: Adalékok Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének 

kézirattörténetéhez. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2004. 5-6. sz. p. 559-567. 
 

 Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Bp. : Gondolat, 1984. 
 

  A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István 
; [közrem. Csapodi Csaba]. Budapest : Balassi, cop. 2003. 237 p. Bibliogr. a fejezetek 
végén. Vas megyei vonatkozásokkal, többek közt a Batthyány és a Nádasdy család 
könyvtárairól is 

 
 A magyar bibliofília képeskönyve / Monok István, Buda Attila ; fényképezte Hapák 

József ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. Budapest : Korona, 2006. 267 p. 
Bibliogr., a szombathelyi Herzan-könyvtár említésével, Herzan Ferenc arcképével, a 
Batthyány-család udvarai és könyves műveltsége (könyvbeszerzéseik, németújvári 
könyvtáruk története), a Nádasdy-család sárvári és pottendorfi udvara és könyves 
műveltsége.  

 
 Botka Ferenc: A magyar irodalom első kiadásai. 1-2. köt. Bp.: Petőfi Irodalmi 

Múzeum, 1973-1974. 199 p. 
 

 Mórocz Zsolt: A my Lakó-helyeink : szakrális kalauz hívőknek, szkeptikusoknak, 
szellemi kalandkeresőknek. Vasszilvágy : Magyar Nyugat, 2006. 269 p. A kőszegi 
szerző spirituális zarándoklata Vas megyében, esszéi Hamvas Béla eszmefuttatásaihoz 
hasonlatosak. 

 
 Kék vér, fekete tinta : arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700 : nemzetközi 

vándorkiállítás : Zagreb, Bratislava, Martin, Budapest, Burg Forchtenstein : 2005 ősz-
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2007 ősz / [a katalógust kiadja Országos Széchényi Könyvtár] ; [... szerk. Monok 
István] ; [bev. tanulmány Monok István] ; [... szerzői Eva Frimmová et al.] ; [a 
térképeket rajz. ... Mihályi Balázs, Plihál Katalin] ; [magyarra ford. Eva Augustínová 
et al.] ; [a fotókat kész. Czikkelyné Nagy Erika et al.]. [Budapest] : OSZK, [2007]. 179 
p. Tart.: A Nádasdy család sárvári és pottendorfi udvara és könyves műveltsége / 
Monok István. A Batthyány család németújvári udvara és könyves műveltsége / 
Monok István. 

 
 Fűzfa Balázs: Irodalom 12. Budapest : Krónika Nova, cop. 2008. 303 p. (Érettségi-

központú irodalomkönyvek műszövegekkel sorozat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bánffy-kalendárium. Wittenberg, 1551. 
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Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Szombathely, 1794. 
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Faludi Ferenc: Téli éjtszakák. Pozsony, 1787. 
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